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SARI 

 
 
Sigit Oktavianto. 2005. Sistem Penataan Arsip Dinamis Aktif Pada Sub Bagian 
Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah. Program Studi 
Manajemen Perkantoran D3 Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Unversitas 
Negeri Semarang. 
 

Dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju, arsip sangat 
berperan penting dalam perjalanan kehidupan suatu kantor oleh karena itu untuk 
menjaga daur hidup arsip dari mulai penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan 
pemindahan serta pemusnahannya, diperlukan sistem penataan yang baik dan benar. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 
penataan arsip dinamis aktif ?, (2) Langkah-langkah yang dilakukan untuk menata 
arsip dinamis aktif ?, (3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan arsip 
dinamis aktif ?. Prosedur penelitian bertujuan  (1) Untuk mengetahui bagaimana 
penataan arsip dinamis aktif. (2) Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan 
untuk menata arsip dinamis aktif. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang 
dihadapi didalam penataan arsip dinamis aktif.  

Lokasi penelitian pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
Propinsi Jawa Tengah. Objek kajian dari penelitian ini adalah sistem penataan arsip 
dinamis aktif. Metode pengumpulan data, Observasi, wawancara, dokumentasi dan 
studi pustaka, data yang dikumpulkan dianalisis dengan analisis deskriptif. 

Secara keseluruhan arsip yang dikelola pada Sub Bagian Umum Dinas 
Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah sudah ditata dengan baik 
meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, sedangkan sistem penyimpanannya 
menggunakan sistem pokok masalah atau pokok soal yang masalahnya sudah 
ditentukan oleh instansi tersebut. Langkah-langkah penataan yang dilakukan meliputi 
pengelompokan arsip, pemberian kartu kendali dan penyimpanan arsip. Sedangkan 
kendala yang dihadapi adalah kurangnya SDM, tidak adanya tenaga khusus yang 
menangani masalah kearsipan dan kurangnya peralatan. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem penataan  
arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
Propinsi Jawa Tengah sudah ditata dengan baik, akan tetapi belum sempurna karena 
masih ada arsip yang hanya dimasukkan tanpa adanya penataan yang baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam pelaksanaan kegiatan kantor yang semakin maju dan 

berkembang, maka semakin banyak pula data-data, berkas maupun arsip 

yang terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. 

Sehingga perlu penyimpanan secara sistematis sehingga apabila 

dibutuhkan dapat diketemukan dengan mudah dan cepat. 

Arsip sangat berperan penting dalam perjalanan kehidupan suatu 

kantor oleh karena itu untuk menjaga daur hidup arsip dari mulai tahap 

penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan pemindahan serta 

pemusnahannya, diperlukan sistem yang baik dan proses benar benar. 

Disini arsip merupakan suatu rekaman dari suatu kegiatan dan 

catatan suatu informasi tentang suatu hal. Arsip yang ada pada suatu 

kantor ataupun badan swasta merupakan bahan resmi dari suatu 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara, juga berfungsi menyediakan bahan bukti untuk pertanggung 

jawaban kegiatan organiasi yang bersangkutan. Dengan demikian arsip 

diperlukan untuk keperluan pengambilan keputusan atau kebijaksanaan 

baru oleh pimpinan instansi atau perusahaan yang memerlukan data 

kearsipan (Boedi Martono, 1992 : 21). 
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Kearsipan memegang peranan bagi kelancaran jalannya organisasi, 

yaitu sebagai sumber informasi, dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi 

(Ig. Wursanto, 1989 : 12). 

Deikian pentingnya arsip, oleh karena itu perlu dilakukan dengan 

prosedur yang baik dan benar didalam pengelolaan arsip, untuk menjaga 

daur hidup arsip itu sendiri mulai dari tahap penciptaan, penggunaan, 

pemeliharaan dan pemidahan serta pemusnahannya. Didalam pekerjaan 

menyimpan arsip tidak hanya menyimpan saja, tetapi enyangkut 

penempatan dan penemuan kembali. Penataan arsip dikatakan baik apabila 

pada waktu diperlukan dapat diketemukan dengan mudah, cepat dan tepat. 

Mengingat arti pentingnya, pemerintah menaruh perhatian yang 

cukup besar terhadap kearsipan. Hal itu terbukti dengan dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 pasal (1) yang mendefinisikan arsip 

sebagai : 

1.  Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara 

dan badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam 

keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pemerintahan. 

2.  Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan 

atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok, pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

(Kantor Arsip Daerah, 1996 : 10). 
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Arsip yang ada pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Tengah semakin hari semakin bertambah 

volumenya. Arsip tersebut merupakan bukti pertanggung jawaban kegiatan 

oleh karena itu perlu diadakan penataan secara baik dan benar. Sehingga 

tidak terjadi penumpukan arsip yang dapat menghambat kegiatan 

administrasi dan tugas kedinasan. Penumpukan arsip itu terjadi karena 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya jumlah Sumber Daya 

Manusia yang menangani bidang keasipan, kurangnya perhatian atau 

atensi dari pimpinan, kurangnya dana yang dianggarkan untuk bidang 

kearsipan dan kurangnya peralatan yang menunjang dalam bidang 

kearsipan. 

Berdasarkan atas pemikiran diatas maka penulis tertarik memilih 

judul “SISTEM PENATAAN ARSIP DIMIS AKTIF PADA SUB 

BAGIAN UMUM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN 

PROPINSI JAWA TENGAH”. 

 

1.2. Permasalahan 

Adapun permasalahan yang ingin penulis kemukakan adalah : 

1. Bagaimana penataan arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah. 

2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menata arsip dinamis aktif 

pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 

Jawa Tengah. 
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3. Kendala-kendala yang dihadapi didalam penataan arsip dinamis aktif 

pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanan Tanaman Pangan Propinsi 

Jawa Tengah. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sedangkan tujuan yang ingin penulis ketahui adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penataan arsip dinamis aktif pada Sub 

Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan untuk menata 

arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Tengah. 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam penataan 

arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Tengah. 

 

1.4.   Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Memperluas pengetahuan mahasiswa tentang penataan arsip dinamis 

aktif khususnya pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Tengah. 
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2. Bagi Universitas 

Memperoleh bahan masukan dan umpan balik guna perbaikan dunia 

pendidikan serta menambah referensi tentang penataan arsip dinamis 

aktif. 

3. Bagi Sub Bagian Umum Dinas Peranian Tanaman Pangan Propinsi 

Jawa Tengah 

Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam penataan arsip dinamis 

aktif. 

 

1.5. Penegasan Istilah 

1. Sistem 

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang 

bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. (W.J.S. 

Poerwadarminta, 1984 : 955). 

2. Tata atau Penataan 

Tata atau penataan adalah aturan, peraturan dan susunan, cara susunan, 

sistem. (W.J.S. Poerwadarminta,1984 : 1024). 

3. Arsip 

Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan menurut aturan-aturan 

yang berlaku (yang telah ditentukan) dan apabila diperlukan sewaktu-

waktu dapat diketemukan dengan mudah dan cepat. (Sularso Mulyono 

dkk, 1985 : 3). 
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4. Arsip Dinamis 

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan 

pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam 

penyelenggaraan administrasi negara. (Kantor Arsip Daerah, !996 : 

10). 

5. Arsip Aktif 

Arsip aktif adalah arsip yang secara langsung dan terus menerus 

dipergunakan dalam menyelenggarakan administrasi sehari-hari serta 

masih dikelola untuk yunit pengolah. (Basir Barthos, 1989 : 2) 

6. Arsip Dinamis Aktif 

Arsip dinamis aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih 

tinggi dan diperlukan sebagai berkas kerja. (Boedi Martono, 1994 : 

105) 

7. Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa 

Tengah 

Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa 

Tengah adalah tempat yang digunakan peneliti untuk mlakukan 

penelitian. 
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1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penyusunan Tugas Akhir merupakan garis besar 

penyusunan yang bertujuan memudahkan jalannya pikiran dalam 

memahami secara menyeluruh isi Tugas Akhir. Adapun sistematika 

penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membicarakan tentang teori atau konsep yang 

mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian ini. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian, lokasi penelitian 

dan objek kajian, metode pengumpulan data, metode 

analisis data dan teknik analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1.   Pengertian Arsip 

Arsip berasal dari bahasa asing, orang Yunani mengatakan 

“Archivum” yang artinya tempat untuk menyimpan, sering juga kata 

tersebut ditulis “Archeon” yang berarti balai kota (tempat untuk 

menyimpan dokumen) tentang masalah pemerintahan. 

Menurut bahasa Belanda yang dikatakan “Archief” mempunyai 

arti: 

1. Tempat untuk menyimpan catatan-catatan dan bukti-bukti kegiatan 

yang lain. 

2. Kumpulan catatan atau bukti kegiatan yang berujud tulisan, gambar, 

grafik dan sebagainya. 

3. Bahan-bahan yang akan disimpan sebagai bahan pengingat. 

Perkataan arsip yang sudah secara umum dianggap sebagai istilah 

bahasa indonesia mempunyai arti : 

1. Tempat untuk menyimpan berkas sebagai bahan pengingatan. 

2. Bahan-bahan baik berujud surat, laporan perjanjian-perjanjian, 

gambar-gambar hasil kegiatan, statistik, kuitansi dan sebagainya yang 

dsimpan sebagai bahan pengignatan. (Sularso Mulyono dkk, 1985 : 1). 

Sedangkan menurut Gina Madiana dan Iwan Setiawan (1994 : 33) 

arsip dapat diartikan suatu tanda bukti, dokumen, atau waqrkat yang 
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bertalian dengan bukti keterangan suatu keluarga, perusahaan, masyarakat 

atau bangsa. 

Menurut The Liang Gie (1991 : 155) arsip atau warakat adalah 

setiap catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan mengenai 

sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat orang untuk membuat ingatannya. 

Menurut Zulkifli Amsyah (2003 : 3) arsip adalah setiap catatan 

(record atau warkat) yang tertulis, tercetak, atau ketikan, dalam bentuk 

huruf, angka atau gambar, yang mempunyai arti dan tujuan tertentu 

sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang terekam pada kertas (kartu, 

formulir), kertas film (slide, film-strip, mikro-film), media komputer (pita 

tape, piringan, rekaman, disket), kertas photo copy, dan lain-lain. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 pasal (1) 

arsip adalah: 

1. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara 

dan badan-badan pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik 

dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan pemerintahan. 

2. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan-badan swasta dan 

atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan 

tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan 

kebangsaan. (Kantor Arsip Daerah, 1996 : 10). 
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2.2.   Fungsi Arsip 

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 disebutkan bahwa 

fungsi arsip dibagi menjadi dua golongan yaitu : 

1. Arsip Dinamis 

Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan 

pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam 

penyelenggaraan administrasi negara. 

Arsip dinamis aktif dibedakan menjadi dua : 

1) Arsip Dinamis Aktif 

Arsip dinamis aktif yaitu arsip dinamis yang secara langsung dan 

terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam 

penyelenggaraan administrasi. 

2) Arsip Dinamis In Aktif 

Arsip dinamis in aktif yaitu arsip dinamis yang frekuensi 

penggunaanya untuk penyelenggaraan administrasi sudah 

menurun. 

2. Arsip Statis 

Arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan secara langsung 

untuk penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun 

untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara (Dinas 

Pertaniab Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah, 2002 : 43). 
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2.3.  Penataan Arsip Dinamis Aktif 

Penataan arsip sama dengan penataan berkas adalah mengatur , 

menyusun sehingga membentuk berkas sesuai dengan tipe dan kegunaan 

arsip bagi kepentingan pekerjaan. Dalam pemberkasan ini termasuk 

didalamnya mempersiapkan kelengkapan atau sarana serta penempatan 

berkas pada tempat penyimpanan (Boedi Martono, 1992 : 21). 

Sedangkan menurut Hadi Abubakar, (1991 : 66). Menata berkas 

(filling) mengatur, menyusun berkas-berkas ssuai dengan pola klasifikasi 

kearsipan yang telah dibuat. 

Menurut Karso, (1987 : 99) penataan arsip disini dimaksudkan 

sebagai urutan langkah-langkah kerja dengan cara-cara tertentu yang 

dilakukan oleh petugas penyimpanan atau penataan arsip aktif sejak 

penerimaan surat yag sudah selesai, penyimpanan sampai dengan 

meletakkan arsip dalam filling cabinet. 

Menurut Sularso Mulyono dkk, (1985 : 8) didalam penataan arsip 

terkandung adanya tiga unsur pokok yaitu : penyimpanan, penempatan dan 

penemuan kembali. Jadi arsip tidak hanya sekedar utuk disimpan begitu 

saja, tetapi perlu diatur bagaimana penyimpananya, bagaimana 

prosedurnya, langkah-langkah apa yang perlu diikuti. Sehingga apabila 

diperlukan arsip itu dapat dikemukan dengan mudah dan cepat. 

Sedangkan sitem penyimpanan arsip menurut Sularso Mulyono 

dkk (1985 : 12) 
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1. Sistem abjad. 

Sistem abjad adalah penyimpanan yang didasarkan atas urutan abjad, 

jadi pemberian kode arsip dengan menggunakan abjad dari A – Z. 

kode abjad tersebut diindek dari nama orang, organisasi atau badan 

lain yang sejenis. 

2. Sistem pokok soal (subyek) 

Penyimpanan arsip dengan sistem pokok soal (subyek) adalah 

penyimpanan arsip yang didasarkan atas perihal surat atau pokok soal 

isi surat. 

3. Sistem tanggal (kronologis) 

Penyimpanan dengan sistem tanggal adalah penyimpanan yang 

didasarkan atas tanggal surat atau tanggal penerimaan surat. Untuk 

surat masuk, sering penyimpananya didasarkan atas tanggal 

penerimaan surat. Tetapi untuk surat-surat keluar, arsipnya disimpan 

berdasarkan tanggal yang tertera pada surat. 

4. Sistem nomor 

Sistem nomor dalam penyimpanan arsip dimaksudkan, bahwa arsip 

yang akan disimpan diberikan nomer kode dengan angka-angka. 

Nomor disini adalah nomor kode penyimpanan bukan nomor surat. 

1) Sistem klasifikasi desimal 

Sistem penyimpanan ini sering disebut dengan sistem Dewey, atau 

orang sering menyebut dengan sistem klasifikasi atau bahkan 
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sering disebut dengan sistem desimal. Penyimpanan dengan sistem 

ini banyak digunakan di perpustakaan. 

2) Sistem terminal digit 

Sistem penyimpanan berdasarkan nomor terminal digit, sebenarnya 

dapat digunakan untuk penyimpanan arsip dalam jumlah yang 

besar. Oleh karena itu sistem ini biasanya digunakan pada 

perusahaan-perusahaan besar. 

5. Sistem wilyah 

Penyimpanan arsip didasarkan pada sistem wilayah adalah 

penyimpanan yang dikelompokkan atas wilayah tertentu. Dalam hal ini 

pengelompokannya dapat didasarkan pada pembagian pulau, propinsi, 

kota bahkan menurut pembagian tingkat kecamatan sampai kelurahan. 

Sedangkan untuk keperluan pengorganisasian arsip aktif ada 

beberapa pilihan yang sesuai dengan organisasi atau perusahaan yang 

bersangkutan, yaitu : 

1. Penyimpanan Arsip Secara Terpusat (Sentralisasi). 

Penyimpanan arsip secara terpusat berarti bahwa semua arsip aktif, 

kecuali yang masih dalam proses pekerjaan, disimpan pada lokasi 

terpusat (satu lokasi). Keuntungan yang diperoleh dari sistem ini antara 

lain : 

1) Arsip hilang atau salah penyimpanan kecil sekali terjadi, karena 

arsip dikelola oleh tenaga-tenaga yang telah dipersiapkan untuk 

tugas pengelolaan arsip. 
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2) Kemungkinan penyimpanan arsip ganda kecil sekali, karena akan 

segera diketahui apakah apakah arsip yang bersangkutan 

merupakan duplikasi atau bukan. 

3) Penggunaan ruangan dan peralatan lebih efektif. 

4) Pelaksanaan penyusutan arsip akan lebih lancar. Secara terprogram 

akan dapat dilakukan pemusnahan ataupun pemindahan ke file 

inaktif. 

2. Penyimpanan Arsip Secara Desentralisasi 

Penyimpanan arsip secara desentralisasi adalah dimana setiap unit 

kerja mengawasi dan menyimpan arsip arsipnya sendiri. Jika sistem ini 

dijalankan akan diperoleh beberapa kerugian antara lain : 

1) Akan terjadi penyimpanan duplikasi yang berlebihan. 

2) Penggunaan ruangan dan peralatan tidak efisien. 

3) Tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kearsipan, 

khususnya pelaksanaan penataan berkas. 

4) Kebijaksanaan penyusutan arsip tidak diikuti, sehingga 

pertumbuhan arsip semakin meningkat memenuhi ruang kerja. 

5) Petugas kearsipan di unit-unit kerja kurang kurang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dibidang kearsipan karena dianggap 

bukan pekerjaan pokok mereka. 

3. Penyimpanan Desentral Terkendali 

Penyimpanan desentral terkendali adalah kombinasi antara sistem 

sentralisasi dan desentralisasi. Masing-masing unit kerja mempunyai 
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tanggung jawab menyimpan dan memelihara arsip aktif yang 

diciptakannya (desentral), namun pelaksanaannya namun 

pelaksanaannya tetap dalam pengawasan dari pusat (sentral) oleh unit 

kearsipan. Dengan demikian konsistensi, keseragaman dan ketertiban 

pelaksanaan penataan berkas dapat terjamin. 

 

2.4. Peralatan dan Perlengkapan 

Dalam pemilihan peralatan yang digunakan untuk penataan arsip 

harus disesuaikan dengan bentuk fisik arsip, serta kebutuhan untuk 

penemuan kembali. Di dalam menentukan peralatan perlu memperhatikan 

beberapa hal : 

1. Arsip harus dapat diketemukan dengan mudah diambil dan 

ditempatkan kembali pada lokasinya 

2. Peralatan yang digunakan harus memperhatikan sifat arsip sehingga 

keamanan informasinya terjamin, seperti untuk menyimpan arsip yang 

bernilai guna tinggi,arsip rahasia, arsip sangat rahasia dan lain 

sebagainya. 

3. Peralatan harus disesuaikan dengan bentuk dan ukuran file arsip. 

4. Peralatan yang digunakan harus memperhatikan pertumbuhan 

akumulasi yang tercipta (Boedi Martono, 1992 : 35). 

Sedangkan menurut Zulkifli Amsyah (2003 : 179) kriteri pemilihan 

peralatan harus sesuai dengan : 
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1. Bentuk alami dari arsip yang akan disimpan, termasuk ukuran, jumlah, 

berat, komposisi fisik dan nilainya. 

2. Frekuensi penggunaan arsip. 

3. Lama arsip disimpan di file aktif dan file inaktif. 

4. Lokasi dari fasilitas penyimpanan (sentralisasi dan desentralisasi). 

5. Besar ruangan yang disediakan untuk penyimpanan dan kemungkinan 

untuk perluasannya. 

6. Tipe dan letak tempat penyimpanan. 

7. Bentuk organisasi. 

8. Tingkat perlindungan terhadap arsip yang disimpan. 

Dari uraian tersebut diatas peralatan yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Guide 

Guide atau sekat adalah alat yang digunakan sebagai batas atau 

petunjuk antara pokok masalah (primer) dengan rinciannya (sekunder 

dan tersier). (Boedi Martono, 1994 : 38) 

2. Folder 

Folder adalah map tempat penyimpanan arsip sehingga arsip dapat 

terhimpun dalam suatu wadah baik secara seri, rubrik maupun dosier. 

Pada folder terdapat tab, yaitu bagian yang menonjol untuk 

mencantumkan titel dan kode klasifikasi (Kantor Arsip Daerah, 1996 : 

26) 
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3. Filling Cabinet 

Filling cabinet adalah tempat untuk menyimpan arsip dinamis aktif di 

dalam susunan sekat dan folder secara vertikal dalam laci-lacinya. 

Dimana penyusun selalu mengawali dari laci bagian atas kebawah. 

(Kantor Arsip Daerah, 1996 : 28). 

4. Rak Terbuka 

Penggunaan rak lebih mudah dibandingkan menggunakan filling 

cabinet karena tidak perlu membuka laci sebagaimana pada filling 

cabinet (Boedi Martono, 1992 : 39). 

5. Rotary (Alat Penyimpan Berputar) 

Alat penyimpana arsip secara berputar. Alat ini dapat digerakkan 

secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan 

kembalinya tidak makan tenaga. Keuntungan lain yaitu menghemat 

tempat dibanding dengan filling cabinet ataupun rak terbuka. 

 

2.5. Langkah-langkah Penataan 

Agar pekerjaan penataan dapat berjalan lancar, mudah dan tepat, 

menurut Ig Wursanto (1989 : 177) perlu melakukan beberapa langkah : 

1. Memisah-misahkan arsip. 

2. Meneliti arsip yang akan disimpan. 

3. Mengklasifikasi. 

4. Mengindeks. 

5. Menyiapkan lembar tunjuk silang 
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6. Menyusun arsip-arsip yang akan disimpan. 

7. Memasukkan atau menyimpan arsip. 

Sedangkan menurut Zulkifli Amsyah (2003 : 64) langkah penataan 

adalah sebagai berikut : 

1. Memeriksa. 

2. Mengindeks. 

3. Memberi tanda atau kode. 

4. Menyortir. 

5. Meyimpan. 

 

2.6. Penemuan Kembali 

Penemuan kembali arsip diawali dengan adanya permintaan dari 

pengguna. Sehingga antara peminjaman dan penemuan kembali arsip 

merupakan suatu hal yang berkaitan. Ketepatan dan kecepatan menemukan 

atau mendapatkan arsip akan sangat bergantung dari beberapa hal sebagai 

berikut : 

1. Kejelasan materi yang diminta oleh pengguna. 

2. ketepatan sistem pemberkasan yang digunakan dalam pemberkasan 

jenis-jenis arsip. 

3. Ketepatan dan kemantapan sistem indeks. 

4. Ketepatan dan kemantapan sistem klasifikasi. 

5. Tersedianya tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai (Boedi Martono, 1992 : 67). 
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2.7. Penyusutan 

Penyusutan arsip yang telah mencapai maa inaktif adalah 

merupakan bagian dari pengelolaan arsip aktif. Adapun kegiatan 

penyusustan yang dimaksudkan disini adalah untuk mengurangi atrsip 

arsip yang tercipta dengan jalan arsip yang tidak bernilai guna, serta 

memindahkan arsip yang telah masa inaktif ke pusat arsip atau ke file 

inaktif. Dengan demikian dalam penyusutan arsip ini terkandung pula 

kegiatan penilaian untuk menetapkan arsip mana yang dapat dimusnahkan 

dan yang layak dipindahkan. 

Kelancaran proses penyusutan arsip sangat bergantung dari 

ketertiban tata kearsipan dinamis secara menyeluruh. Dalam artian bahwa 

masing-masing sub sistem dalam tata kearsipan khususnya penataan 

berkas dan penyusustan arsip telah berjalan secara tertib dan teratur. Arsip 

harus sudah terorganisir secara logis dan sistematis sesuai dengan masing-

masing jenis dan tipe arsip. Dipihak lain masing-masing jenis berkas telah 

ditetapkan jangka simpannya, yang dituangkan dalam jadwal retensi arsip. 

 

2.8. Kendala-kendala Dalam Penataan 

Masalah yang timbul di dalam penyelenggaraan kearsipan menurut 

E. Martono (1993 : 75). 

1. Kesulitan memperoleh warkat karena hilang. 

2. Kesulitan memperoleh warkat bahkan perlu dicari setelah 

membongkari tumpukan warkat. 
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3. Kesulitan memperoleh tempat penyimpanan yang layak dan memenuhi 

syarat. 

4. Kurangnya pegawai yang cukup terlatih didalam tata berkas. 

Sedangkan menurut Ig Wursanto (1989 : 29) masalah-masalah 

dibidang kearsipan dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Penemuan kembali secara cepat dan tepat terhadap arsip-arsip apabila 

sewaktu-waktu diperlukan kembali, baik oleh pimpinan organisasi 

yang bersangkutan maupun oleh organisasi lainnya. 

2. Hilangnya arsip-arsip sebagai akibat dari sistem penyimpanan yang 

kurang sistematis, sistem pemeliharaan dan pengamanan yang kurang 

sempurna, serta peminjaman atau pemaaian arsip oleh pimpinan atau 

oleh satuan organisasi lainnya, yang jangka waktunya lama, sehingga 

arsip lupa dikembalikan kepada unit kearsipan. 

3. Bertambahnya terus-menerus arsi-arsip kedalam bagian kearsipan 

tanpa diikuti dengan penyingkiran dan penyusutan yang 

mengakibatkan tempat penyimpanan arsip tidak mecukupi. 

4. Tatakerja kearsipan yang tidak mengikuti perkembangan ilmu 

kearsipan modern karena pegawai kearsipan yang tidak cakap dan 

kurang adanya bimbingan yang teratur dari pihak pimpinan dan dari 

para ahli kearsipan. 

5. Peralatan kearsipan yang tidak memadai, tidak mengikuti 

perkembangan ilmu kearsipan yang modern, karena kurangnya dana 

yang tersedia, serta karena para pegawai kearsipan yang tidak cakap. 
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6. Kurang adanya kesadaran para pegawai terhadap peranan dan 

pentingnya arsip-arsip bagi organisasi, sehingga sistem penyimpanan, 

pemeliharaan dan perawatan arsip kurang mendapat perhatian yang 

semestinya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

Dalam penulisan ini dibutuhkan data-data yang menggunakan metode-

metode tertentu. Maksud dari metode penulisan yaitu cara ilmiah yang 

dilakukan untuk mendapatkan atau mengetahui data-data atau sumber-sumber 

seara lengkap dan tepat dalam pencapaian tujuan penulisan. 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis pada Sub Bagian Umum Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah, Jalan Gatot Subroto 

Komplek Tarubudaya Ungaran. 

 

3.2. Objek Kajian 

Objek kajian penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002 : 96). Adapun objek 

kajian yang dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penataan arsip 

dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Propinsi Jawa Tengah. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

 



 23

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan secara langsung yang meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh 

alat indera (Suharsimi Arikunto, 2002 : 133). Dalam hai ini penulis 

melakukan pengamatan secara langsung mengenai sistem penataan 

arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Tengah. 

b. Wawancara 

Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data 

dengan dialog langsung yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. (Suharsimi Arikunto, 2002 : 

132). Metode wawancara digunakan penulis untuk mendapatkan data 

dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau orang yang 

atau berwenang dalam suatu masalah yang ada kaitannya dengan 

masalah yang penulis angkat. 

c. Dokumentasi 

Dikumentasi yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan 

data-data yang disediakan oleh instansi. (Suharsimi arikunto, 2002 : 

236). Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya. 
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d. Study Pustaka 

Study pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dari 

buku-buku atau literatur yang ada hubungannya dengan tugas akhir ini. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

1. Teknik Penyajian Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan 

dalam penyususnan tugas akhir ini dan untuk diperoleh suatu 

kesimpulan, maka data yang terkumpul akan dianalisis dengan analisis 

kualitatif dengan langkah-langkah yaitu mengumpulkan data-data yang 

diperlukan dalam suatu pendataan. Penyajian data pemilihan ini 

dipergunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan-

kenyataan yang terjadi, bersifat umum dan kemungkinan yang 

dihadapi serta solusinya. 

2. Metode Analisis Data 

Dari data yang diperoleh kemudian disajikan berdasarkan analisis. 

Secara umum analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan 

statistika yang berbentuk kuantitatif (jumlah), akan tetapi dalam bentuk 

pernyataan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara sistematis 

dalam bentuk Tugas Akhir 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum 

4.1.1.  Sejarah Berdirinya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa          

Tengah. 

Berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan 

nasional dibidang pertanian sebagaimana diketahui bahwa sektor 

pertanian dijadikan titik berat sasaran pembangunan sampai saat ini. 

Dinas pertanian dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

ekonomi daerah dibidang pertanian khususnya pertanian tanaman 

pangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, 

dinas pertanian mengalami banyak perubahan dari sejarah berdirinya 

dari Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah. 

1. Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah. 

Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah dibentuk dengan 

surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan  Propinsi 

Jawa Tengah Nomor : U.130/ 2/ 9 tertanggal 4 Februari 1957 

sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1951 

tentang pelaksanaan penyerahan sebagai aturan. 

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1951 

perlu peraturan tentang susunan pembagian lapangan pekerjaan, 
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Dinas Pertanian Rakyat propinsi Jawa Tengah telah 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor U.130/ 2/ 9 tertanggal 4 

Februari 1957 yang menetapkan peraturan tentang susunan dan 

pembagian lapangan pekerjaan pada Dinas Pertanian Rakyat 

Propinsi Jawa Tengah. Menurut Surat Keputusan Dewan 

Pemerintah daerah Peralihan tersebut, susunan organisasi terdiri 

dari 3 (tiga) tingkat, yaitu : 

1). Inspeksi Dinas Pertanian rakyat Propinsi Jawa Tengah. 

Kantor Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Jawa Tengah 

dipimpin oleh seorang kepala (inspektur) dan dibantu oleh 

seorang wakil kepala. Kepala Dinas Pertanian Rakyat 

Propinsi bertanggung jawab kepada Dewan Pemerintah 

Daerah Pripinsi. 

2). Dinas Pertanian Rakyat Karisidenan. 

Kantor Dinas Pertanian Rakyat Karisidenan dipiompin oleh 

seorang   wakil kepala. Kepala Dinas Pertanian Rakyat 

Karisidenan bertanggung jawab langsung kepada kepala 

Dinas Pertanian Karisidenan yang terdiri dari 9 bagian. 

3). Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten. 

Kantor Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten dipimpin oleh 

seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

Pertanian Rakyat Karisidenan untuk dapat melaksanakan 

tugas dibidang pertanian, pemerintah menetapkan tugas dan 
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susunan Jawatan Pertanian, Departemen Pertanian dan 

Agraria Nomor SK. 68/ A/ P.A/ 1962 tanggal 1 Agustus 1962 

tentang tugas, susunan dan lapangan pekerjaan Jawatan 

Pertanian Departemen Pertanian dan Agraria. 

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah dibentuk berdasarkan rapat bersama antara Menteri 

Penertiban Aparatur Negara, Departemen Pertanian dan 

Departemen Dalam Negeri pada tanggal 5 Desember 1979. 

Dengan memperhatikan Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 

tahun 1974 dan surat edaran MenteriDalam Negeri tanggal 2 Mei 

1975 tentang bentuk Peraturan Daerah, maka ditetapkan 

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 1981 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Dengan demikian Tata Kerja Organisasi Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Daerah Tingkat I Jawa Tengah diatur dengan 

jelas, baik hubungan antar satuan didalam organisasi itu sendiri, 

maupun hubungan dengan unit organisasi lain. (Himpunan 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Daerah Tingkat I Jawa Tengah). 
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3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah 

terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah 

Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas 

Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan. 

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 

1999 tentang Pemerintah Daerah Otonom dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi 

Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Propinsi Daerah TingkatI Jawa Tengah Nomor 12 tahun 

1981 juncto Perturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 

Tengah Nomor 4 tahun 1986, Nomor 14 tahun 1995, Nomor 1 

tahun 1981, Nomor 7 tahun 1988, Nomor 8 tahun 1996, Nomor 

14 tahun 1981, dan Nomor 13 tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi. 

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 134 

tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Sususnan 

Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara dan Nomor 136 tahun 

1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Departemen, Juncties Keputusan Presiden Nomor 

165 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, 
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dan Keputusan Presiden Nomor 172 tahun 2000 tentang 

perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen, maka Kantor Wilayah 

Departemen Pertanian diintegrasikan dalam Pemerintah Propinsi 

Jawa Tengah. Sehubungan dengan itu, maka perlu mencabut 

Peraturan Daerah tersebut dan menetapkan Pembentukan, 

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah dengan 

Peraturan Daerah. 

4.1.2.   Kedudukan. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Daerah dibidang pertanian  tanaman pangan yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. 

4.1.3.   Tugas Pokok 

1. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pertanian 

tanaman pangan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

2. Melaksanakan kewenangan dibidang pertanian tanaman pangan 

yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota. 

3. Melaksanakan kewenangan Kabupaten atau Kota di bidang 

pertanian tanaman pangan yang dikerjasamakan dengan atau 
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diserahkan kepada propinsi sesuai dengan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4. Melaksanakan kewenangan dekonsentrtasi yang dilimpahkan 

kepada Gubernur dan tugas pembantuan dibidang pertanian 

tanaman pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

4.1.4    Fungsi. 

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian 

tanaman pangan sesuai dengan yang ditetapkan Gubernur. 

2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan 

fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaporan dibidang 

pertanian tanaman pangan. 

3. Pelaksanaan pengendalian standar mutu hasil pertanian tanaman 

pangan. 

4. Pelaksanaan fasilitasi dibidang pertanian tanaman pangan. 

5. Pelaksanaan penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten 

atau Kota dibidang pertanian tanaman pangan 

6. Pelaksanaan penyususnan rencana kebutuhan sarana produksi 

dan pemasaran pertanian tanaman pangan. 

7. Pelaksanaan pengembangan sumber daya pertanian tanaman 

pangan. 

8. Pelaksanaan penyusunan rencana prouksi, penyiapan paket 

teknologi dan pengembangan tanaman serealia, kacang-
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kacangan, umbu-umbian, tanaman buah, tanaman sayuran, 

tanaman hias dan tanaman obat. 

9. Pelaksanaan pengembangan pembenihan tanaman pangan dan 

hortikultura. 

10. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan teknis di bidang 

pertanian tanaman pangan. 

11. Pelaksanaan perencanaan kawasan pertanian tanaman pangan 

terpadu berdasarkan kesepakatan antar Kabupaten atau Kota. 

12. Pelaksanaan penanganan penyakit hama pertanian tanaman 

pangan yang bersifat lintas Kabupaten atau Kota. 

13. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, 

hubungan masyrakat, organisasi dan tatalaksana, serta umum dan 

perlengkapan. 

4.1.5.   Struktur Organisasi. 

1. Kepala Dinas. 

2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Kepegawaian. 

2) Sub Bagian Keuangan. 

3) Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Organisasi dan 

Tatalaksana. 

4) Sub Bagian Umum. 

3. Sub Dinas Rencana Program, terdiri dari : 

1) Seksi Pengembangan Dasar Perencanaan. 
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2) Seksi Identifikasi dan Perumusan Program. 

3) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian. 

4. Sub Dinas Produksi, terdiri dari : 

1) Seksi Produksi Padi Palawija. 

2) Seksi Produksi Holtikultura. 

3) Seksi Benih. 

5. Sub Dinas Sarana Prasarana Pertanian, terdiri dari : 

1) Seksi Alat Mesin Pertanian. 

2) Seksi Air Irigasi dan Rehabilitasi Lahan, 

3) Seksi Sarana Produksi Pertanian. 

6. Sub Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha 

Pertanian, terdiri dari : 

1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

2) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Pertanian 

3) Seksi Pasca Panen 

7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 

keahlian dan keterampilannya. 

4.1.6.   Mekanisme Kerja 

Dinas pertanian tanaman pangan propinsi jawa tengah dibentuk 

berdasarkan kewenangan oleh Gubernur sebagai pelaksana urusan 

rumah tangga daerah dibidang pertanian tanaman pangan. Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas 
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yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah terdiri atas 

Kepala Dinas 1 Bagian, 4 Sub Bagian, 4 Sub Dinas, Unit Pelaksana 

dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum berada 

dibawah bagian Tata Usaha. Sementara itu bagian Tata Usaha 

mempuyai tugas melaksanakan urusan perenanaan, kepegawaian, 

keuangan dan umum. Adapun fungsi dari bagian tata usaha adalah : 

1. Menyusun rencana, program, pelaporan, pembinaan organisasi 

dan tata laksana. 

2. Mengelola administrasi kepegawaian. 

3. Mengelola administrasi keuangan. 

4. Mengurus rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat, 

kearsipan dan kehumasan. 

Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan surat 

menyurat, melaksanakan kearsipan, melakukan rumah tangga, 

perlengkapan dan kehumasan. 

 

4.2.  Hasil Penelitian 

4.2.1. Penataan Arsip Dinamis Aktif 

Secara umum arsip yang dikelola pada Sub Bagian Umum 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah sudah 

tertata dengan baik meskipun belum sempurna. Hal itu terlihat 

dengan masih adanya arsip yang masuk pada Sub Bagian Umum 
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Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah hanya 

dimasukkan kedalam filling cabinet atau lemari arsip tanpa adanya 

suatu penataan yang baik dan benar. 

Sedangkan sistem penataan arsip dinamis aktif pada Sub 

Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa 

Tengah menggunakan sistem pokok soal atau subyek dengan pokok 

masalah sebagai berikut : 

000 Umum 

010  Urusan Dalam 

020  Peralatan 

030  Kekayaa Daerah 

040  Perpustakaan, Dokumentasi, Kearsipan, Sandi 

050  Perencanaan 

060  Organisasi, ketatalaksanaan 

070  Penelitian 

080  Konferensi 

090  Perjalanan Dinas 

100 Pemerintahan 

110  Pemerintah Pusat 

120  Pemda Tk. I 

130  Pemda Tk. II 

140  Pemerintah Desa 

150  DPR-MPR 
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160  DPRD Tk. I 

170  DPRD Tk. II 

180  Hukum 

190  Hubungan Luar Negeri 

200 Politik 

210  Kepartaian 

220  Organisasi Kemasyarakatan 

230  Organisasi Profesi dan Fungsional 

240  Organisasi Pemuda 

250  Organisasi Buruh, Tani, Nelayan 

260  Organisasi Wanita 

270  Pemilihan Umum 

280  - 

290  - 

300 Keaman / Ketertiban 

310  Pertahanan 

320  Kemiliteran 

330  Keamanan 

340  Pertahanan Sipil 

350  Kejahatan 

360  Bencana 

370  Kecelakaan 

380  - 
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390  - 

400 Kesejahteraan Rakyat 

410  Pembangunan Desa 

420  Pendidikan 

430  Kebudayaan 

440  Kesehatan 

450  Agama 

460  Sosial 

470  Kependudukan 

480  Media Massa 

490  - 

500 Perekonomian 

510  Perdagangan 

520  Pertanian 

530  Perindustrian 

540  Pertambangan 

550  Perhubungan 

560  Tenaga Kerja 

570  Permodalan 

580  Perbankan 

590  Agraria 

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan 

610  Pengairan 
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620  Jalan 

630  Jembatan 

640  Bangunan 

650  Tata Ruang Kota 

660  Tata Lingkungan 

670  Ketenagaan 

680  Peralatan 

690  Air Minum 

700 Pengawasan 

710  Bidang Pemerintahan 

720  Bidang Politik 

730  Bidang Keamanan dan Ketertiban 

740  Bidang Kesejahteraan Rakyat 

750  Bidang Perekonomian 

760  Bidang Pekerjaan Umum 

770  - 

780  Bidang Kepegawaian 

790  Bidang Keuangan 

800 Kepegawaian 

810  Pengadaan 

820  Pengangkatan dan Mutasi 

830  Kedudukan 

840  Kesejahteraan 
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850  Cuti 

860  Penilaian 

870  Tata Usaha 

880  Pemberhentian 

890  Pendidikan 

900 Keuangan 

910  Anggaran 

920  Otorisasi 

930  Verifikasi 

940  Pembukuan 

950  Perbendaharaan 

960  Pembinaan Kebendaharaan 

970  Pendapatan 

980  - 

990  Bendaharawan 

 

4.2.2. Langkah-langkah Penataan 

Pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Propinsi Jawa Tengah langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penataan arsip adalah sebagai berikut : 
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1. Memisah-misah atau mengelompokkan arsip. 

Pengelompokan arsip pada Sub Bagian Umum Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah berdasarkan 

pokok masalah atau subjek 

2. Memberi kartu kendali. 

Setelah arsip dikelompokkan kemudian arsip diberi kartu 

kendali. Didalam pemberian kartu kendali ditandai dengan 

pemberian indeks dan kode. Pemberian indeks berdasarkan : 

A  Kepala Dinas. 

B  Bagian Tata Usaha. 

C  Bagian Rencana Program. 

D  Bagian Produksi. 

E  Bagian Sarana Prasarana Pertanian. 

F  Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

UNDANGAN. 

Sedangkan pemberian kode berdasarkan pada nomor pokok 

masalah 

3. Memasukkan atau menyimpan arsip. 

Arsip yang telah diberi kartu kendali kemudian dimasukkan 

kedalam folder atau odner yang telah disiapkan. Apabila terdapat 

arsip dengan masalah yang sama  dengan jumlah yang sama pula, 

maka dapat dimasukkan kedalam beberapa folder dengan cukup 

memberi keterangan, misalnya dengan memberi nomor urut. 
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Penataan arsip kedalam folder diurutkan secara kronologis 

berdasarkan tanggal terciptanya arsip. Arsip yang dimasukkan 

kedalam odner langsung disimpan dirak arsip sedangkan arsip 

yang disimpan didalam folder dimasukkan kedalam filling 

cabinet, dengan cara menata folder-folder yang telah berisi arsip-

arsip dimasukkan kedalam filling cabinet. Antara folder yang 

satu dan yang lain dipisahkan oleh sekat. Begitu juga dengan 

kartu kendali yang telah dikelompokkan disimpan kedalam kotak 

kartu kendali sesuai dengan pokok masalah. 

 

4.2.3. Kendala-kendala 

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi pada Sub Bagian 

Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah 

adalah : 

1. Kurangnya SDM yang menangani masalah kearsipan. 

Jumlah SDM yang menangani masalah kearsipan pada sub 

bagian umum sangat kurang yaitu hanya terdiri dari dua orang. 

Jumlah itu jelas tidak seimbang dengan jumlah arsip yang masuk 

pada sub bagian umum dinas pertanian tanaman pangan propinsi 

jawa tengah. 

2. Tidak adanya tenaga khusus yang menangani masalah kearsipan. 

Tenaga khusus yang menangani masalah kearsipan pada 

dinas pertanian tanaman pangan tidak ada, melainkan masih 
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merangkap dengan pekerjaan-pekerjaan kedinasan yang lain 

sehingga kinerja tenaga-tenaga kearsipan kurang optimal. 

3. Kurangnya peralatan yang menunjang pada bidang kearsipan. 

Peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan 

kearsipan sangat kurang yaitu hanya terdiri dari :16 Filling 

Cabinet, 13 Odner, 20 Kardus Arsip, 5 Rak Arsip dan 1 Set 

Kotak Kartu Kendali Yang terdiri dari 36 Kotak. 

4. Kurangnya anggaran dana yang diberikan untuk bidang 

kearsipan. 

Dana yang dianggarkan untuk bidang kearsipan sangat 

kurang hal itu jelas terlihat dari kurangnya peralatan yang 

digunakan untuk menunjang bidang kearsipan. 

 

4.3.  Pembahasan 

Arsip-arsip yang dikelola pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah merupakan berkas kerja yang 

sewaktu-waktu diperlukan dalam menyelenggarakan administrasi atau 

pelaksanaan tugas sehari-hari. Selama masih diperlukan, arsip tersebut 

disimpan sebagai arsip dinamis aktif, sedangkan penyimpananya dilakukan 

di setiap unit pengolah yang bersangkutan. Secara keseluruhan arsip yang 

disimpan pada sub bagian umum dinas pertanian tanaman pangan sudah 

ditata dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Hal itu 

jelas terlihat bahwa masih banyak arsip yang masuk pada sub bagian umum 
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hanya dimasukkan kedalam odner dan lemari arsip atau filling cabinet tanpa 

adanya suatu penataan yang baik. 

Sistem yang digunakan dalam penataan arsip dinamis aktif pada Sub 

Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah 

menggunakan sistem pokok masalah atau subjek. Dalam pemberian pokok 

masalah tersebut masih perlu dilakukan perbaikan karena masih terdapat 

kekurangan yaitu masih terdapat pokok masalah yang sama dengan nomor 

yang berbeda hal itu dapat menyulitkan dalam penataan arsip. 

 Ruang penyimpanan arsip yang ada pada Sub Bagian Umum Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah cukup luas. Namun 

ruangan tersebut masih menjadi satu dengan ruang kerja. Sedangkan kondisi 

fisik arsip masih baik dan bagus, walaupun ada beberapa arsip yang belum 

tertata dengan baik. Sehingga apabila arsip tersebut akan dibutuhkan, maka 

arsip tersebut diketemukan dengan mudah dan cepat. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penataan arsip dinamis aktif 

pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa 

Tengah sudah dilakukan dengan baik namun belum sempurna, dikarenakan 

masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dapat menghambat proses 

penataan penataan. 

Pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

propinsi Jawa Tengah terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat 

dan mempengaruhi jalannya penataan arsip dinamis aktif. Adapun faktor 

penghambatnya adalah kurangnya jumlah tenaga yang menangani 
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bidang kearsipan sehingga penanganan dan penataan arsip pun belum 

ditata dan ditangani dengan baik dan sempurna. Dengan terbatasnya 

tenaga yang menangani bidang kearsipan hanya dua orang itupun tidak 

khusus pada bidang kearsipan tetapi masih menangani pekerjaan 

administrasi kedinasan yang lain, oleh karena itu belum bisa meyakinkan 

atasan tentang pentingnya arsip dalam kegiatan administrasi suatu 

kantor. Akibatnya atasan kurang memberi atensi atau perhatian pada 

bidang kearsipan pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan Propinsi Jawa Tengah. Dengan kurangnya atensi atau perhatian 

tersebut maka hal ini berakibat pada kurangnya dana yang dianggarkan 

pada bidang kearsipan. Dengan kurangnya dana yang dianggarkan maka 

peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan kearsipan pun 

kurang. Kurangnya peralatan yang digunakan mengakibatkan proses 

penataan jadi terhambat. 

Disamping faktor penghambat ada pula faktor pendukung yang 

sedikit banyak membantu proses penataan yaitu dengan tempat yang luas 

maka rak arsip dan filling cabinet dapat secara rapi. Pencahayaan dan 

ventilasi yang baik sehingga arsip-arsip yang disimpan pada Sub Bagian 

Umum Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah dapat 

terhindar dari binatang perusak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.   Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1.  Penataan arsip dinamis aktif pada Sub Bagian Umum Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan sudah ditata dengan baik namun belum sempurna. 

5.1.2. Didalam penataan arsip dinamis aktif dilakukan dengan cara 

mengelompokkan arsip, memasukkan kedalam folder atau odner dan 

kemudian dimasukkan kedalam filling cabinet atau ditata pada rak 

terbuka 

5.1.3. Kendala yang dihadapi dalam penataan arsip dinamis adalah 

kurangnya jumlah tenaga yang menangani bidang kearsipan serta 

masih kurangnya dana yang dianggarkan dari atasan sehingga proses 

penataan tidak dapat berjalan lancar. 

 

5.2.  Saran 

Adapun saran yang penulis berikan : 

5.2.1.  Perlunya peningkatan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan 

pegawai yang menangani arsip dalam bimbingan-bimbingan atau 

kursus-kursus. 

5.2.2.  Peralatan untuk penataan arsip sebaiknya dimanfaatkan secara efektif 

untuk penataan arsip. 
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5.2.3.  Perlunya penambahan peralatan untuk menunjang kegiatan kearsipan. 

5.2.4. Perlunya atensi dari pimpinan di bidang kearsipan, sehingga kerja. 

para tenaga kearsipan dapat efektif dan efisien. 
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